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Retušovacie práce 
 
 
Na povrchu dreva nachádzame veľmi často poškodené miesta prírodného pôvodu, ako sú diery po vypadnutí suku, praskliny, trhliny, 
farebné nedostatky dreva, alebo chyby spôsobené ľudskou rukou, napr. medzery, prelomená dyha, škrabance, stopy po náraze 
tvrdého predmetu a podobne. 
 
Pretože nám záleží na estetickosti nášho výrobku, je potrebné tieto nedostatky čo najviac zmierniť, prípadne úplne odstrániť.  
Na to nám poslúžia špeciálne výrobky nemeckej značky CLOU určené na opravné  práce. 
 
Holzpaste - je vodou riediteľný tmel na drevo, ktorý neškodí životnému prostrediu, používa sa na vytmelenie dier, medzier, trhlín  
a priehlbín v dreve alebo dyhe. Nezapácha, pretože neobsahuje rozpúšťadlá. Dodáva sa ako pasta na priame použitie v 17 odtieňoch, 
neprepadá sa, nepraská, možno dobre brúsiť, spracovávať aj lakovať. K dispozícii je tiež verzia na nitrobáze v 13 odtieňoch. 
Upozornenie: Ak drevinu moríte, prispôsobte odtieň tmelu k odtieňu moridla. 
 
Mischlack für Holzpaste - je hustý nitrolak určený na miešanie s dreveným prachom a pilinami. Slúži na vyrobenie tmelu v presnom 
odtieni použitého dreva. Praktický najmä na podlahy. 
 
Wachskitt - voskové tyčinky, k dispozícii je asi 90 odtieňov podľa tónov moridiel a podľa odtieňov drevín. Spracovanie je jednoduché, 
za studena - stačí teplota ľudských prstov. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie zariadenia. Voskovým tmelom sa opravuje drevo až po morení, 
pretože tmel nie je moriteľný. Pracuje sa s ním ako s plastelínou. 
 
Retušovacie tužky - tužky plnené transparentným farebným lakom v 11 odtieňoch dreva, čiernej a bielej. Používajú sa pri rôznych 
opravných prácach na malých lakovaných plochách. Týmto spôsobom je možné opraviť malé poškodenia spôsobené prepravou 
výrobku, poškodenia prebrúsených miest alebo dokreslenie farebných nedostatkov dreva. 
 
Šelakové tyčinky - slúžia na opravenie poškodených miest pracovných plôch napr. stolov. Spracúvajú sa za tepla napr. pájkovačkou, 
plynovým nožom. K dispozícii je 10 odtieňov, ktoré sú medzi sebou navzájom miešateľné. 
 
Grau-Entferner slúži na odstránenie škvŕn a šedých závojov spôsobených vodou, vlhkosťou, nápojovými alkoholmi a pod. na povrchoch 
lakovaných nitrolakmi. Až do úplného zaschnutia nemožno zasahovať do opravovanej plochy. Po krátkej dobe pôsobenia sivé škvrny 
zmiznú.  
 
SPRAYMAT - rôzne nitrolaky balené v spreji určené na opravu lakovaných plôch, napr. priamo u zákazníka alebo na lakovanie malých 
plôch. 
 
Fernol - opravný a ošetrovací prípravok  na svetlý alebo tmavý lakovaný nábytok. Vypĺňa poškrabaný lak, odstraňuje škvrny od vody  
a nápojových alkoholov. Na tmavom povrchu vyrovnáva nerovnomernosť odtieňa vzniknutú napr. vplyvom priameho slnečného 
žiarenia. Nevhodný na svetlý dub s otvorenými pórmi. 
 
Antistaub - antistatický ošetrovací prostriedok na nábytok. Vhodný aj na svetlý dub s otvorenými pórmi. 
 
Teaköl – teakový olej na ošetrenie predmetov z exotických mastných drevín a na vyzdvihnutie prirodzenej krásy dreva. 
 
Lederbalsam - balzam na kožu. Používa sa na ošetrovanie kožených častí nábytku. 
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